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Pàg 1Equip del centre

EQUIP DEL CENTRE

 

Elisabet Sánchez (directora)
Mireia Gurt (cap d'estudis)
Ma.Rosa Trullàs (secretària)

Equip Directiu

Ester Compte (ed. especial)
Marta Riera (ed. especial)
Natàlia Rius (ed. especial)

Elisabet Sanchez (ed. especial)
Neus Borràs (ed. especial)

Ingrid Cucurella (Educadora SIEI)
Robert Montalà (Anglès)

Nerina Soler (Anglès)
Emma Jorquera (Anglès)

Josep Benito (EF)
Eva Tusal (EF)

Sílvia Bordas (castellà)
Ma. Cruz Ávila (castellà)

M. Àngels Ratera (esp. música)
Mireia Gurt (esp. música)

Ma.Rosa Trullàs (psicomotricitat)
Magda Gleyal / Núria Ferrer (TEI)

Especialistes

1r A Eva Valls (coordinadora)
1r B Meritxell Farrés

2n A Nuri Torras
2n B Àngels Buscall

Cicle Inicial

 5è A Margarita Solà
5è B Núria Mullerat
6è A Rosa Casany

6è B Eva Tusal (coordinadora)

Cicle Superior

3r A Raquel Rodríguez
3r B Ester Sánchez (coordinadora)

4t A Eva Guevara
4t B Marta Martín

Cicle Mitjà Maria Moreno
Gina Gramunt

Vetlladores

Laura Molins (psicòloga EAP)
Ma. Àngels Patró (administrativa)

Gustavo Cruz (conserge)
Manel Roca (president AMPA)
Clàudia Bertran (adm AMPA)

Jordi Prat (coord AMPA)
Oriol Càlichs (cuiner)

personal no docent del centre

P3 A Ester Garriga
P3 B Belén Escabrós
P4 A Laia Casellas
P4 B Emma Saiz

P5 A Rosa Morros (coordinadora)
P5 B Laureana Domínguez

Cicle d'Educació Infantil
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Pàg 2Calendari escolar i festes

CALENDARI ESCOLAR

Vacances escolars

Nadal: del 21 de desembre del 2019 al 7 de
gener del 2020 ambdós inclosos.
Setmana Santa: del 4 al 14 d'abril del 2020
ambdós inclosos.

Dies festius de lliure disposició 

4 de novembre de 2019
24 de febrer de 2020
20 de març de 2020
30 d’abril de 2020

Jornada intensiva

20 de desembre de 2019: De 9h a 13h
Del 8 al 19 de juny de 2020: De 9h a 13h

Dates d'entrega d'informes

A l’etapa d’Educació Infantil s’entreguen dos
informes anuals: febrer i juny.
A l’etapa d’educació Primària un al finalitzar
cada trimestre.

FESTES

Aquestes són les festes que celebrem a l'escola. 

31/10/19 Castanyada
18-22/11/19 Santa Cecília

5/12/19 Sant Nicolau
20/12/19 Nadal

1r Trimestre

20/2/20 Dijous llarder
21/2/20 Carnaval

2/4/20 Jornada esportiva
3/4/20 Pasqua

2n Trimestre
15-17/4/20 Jornades

literàries
23/4/20 St. Jordi
19/6/20 Fi de curs

3r Trimestre
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SORTIDES

Els pagaments de les sortides
s’agruparan per trimestres.
Les famílies hauran d’abonar el preu de
les sortides a “la Caixa”, especificant el
nom de l’alumne/a i el curs que fa.
S’haurà de dur al tutor/a el resguard del
pagament en el període fixat per
cadascuna d’elles. 
En cas de no pagar en el termini
establert no podrà assistir a la sortida.

Us recordem que les sortides són activitats
pedagògiques fora de l'aula i per tant, són
molt recomanables pels alumnes. Si el dia
de la sortida l'alumne/a no pot anar-hi es
quedarà amb un altre grup de l'escola.
En cas de no poder anar a la sortida, per
motius de força major, la Secretaria del
Centre us retornarà   a l’acabar el
trimestre l’import de l’activitat però no el
de l’autocar ni reserves d’entrades
pagades amb antel.lació.

Pàg 3Sortides

nº compte: ES53 2100 0198 1702
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Pàg 4Quan i on marxem de sortida?

QUAN I ON MARXEM DE SORTIDA?

Aquí podeu trobar les principals sortides que generen un cost econòmic i que es duran a
terme aquest curs. Cal preveure altres sortides relacionades amb el treball a l'aula que ja
s'aniran informant al llarg del curs. 

29 i 30/10/19 Biblioteca d'Igualada. Matí (P5)
23/10/19 Teatre Nu, a St. Martí de Tous.

Tot el dia (P3, P4 i P5)
7/11/19 Teatre de l'Ateneu d'Igualada.

Matí (P3, P4 i P5)
28/11/19 Ludoteca d'Igualada. Matí (P4)

1r Trimestre

3r Trimestre

24/4/20 Cal Font, diada de Sant Jordi
Matí (P3, P4 i P5)

14/5/20 Teatre a l'Ateneu d'Igualada.
Matí (P3, P4 i P5)

5/6/20 Granja les Pedreres, a Sant Fruitós de
Bages. Tot el dia (P3, P4 i P5)

11/6/20 Trobada Esportiva Comarcal a les
Comes. Matí (P5)

2n Trimestre

18/3/20 Museu marítim de Barcelona.
Tot el dia (P3, P4 i P5)

28/11/19 Ludoteca d'Igualada. Matí (P3)

23/10/19 Sortida a Verdú.
Tot el dia (1r)

6/11/19 Sortida a Verdú.
Tot el dia (2n)

20/11/19 Teatre de l'Ateneu d'Igualada. 
"a concretar" (1r i 2n)

1r Trimestre

15/1/20 Teatre de l'Ateneu d'Igualada.
Matí (2n)

9/3/20 Teatre de l'Ateneu d'Igualada.
Matí (1r)

11/3/20 Museu Torre Balldovina a Santa
Coloma de Gramanet. Tot el dia (1r)

18/3/20 Museu Torre Balldovina a Santa
Coloma de Gramanet. Tot el dia (2n)

2/4/20 Estadi Atlètic d'Igualada.
Matí (1r i 2n)

2n Trimestre

13/5/20 Can Foix a Cubelles.
Tot el dia (1r i 2n)

3r Trimestre

Cicle d'Educació Infantil Cicle Inicial
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Pàg 5Quan i on marxem de sortida?

QUAN I ON MARXEM DE SORTIDA?

9/10/19 Casa l'Estol, de Sant Martí Sarroca.
Tot el dia (3r)

9/10/19 Museu paperer i l'Abric Romaní, de
Capellades. Tot el dia (4t)

11/19Zoom Igualada. Matí (3r i4t)

1r Trimestre

3r Trimestre

13/5/20 Teatre a l'Ateneu d'Igualada.
Matí (3r i 4t)

30/5/20 Trobada Esportiva Comarcal a les
Comes. Matí (3r i 4t)

3/6/20 Platgeta de Navarcles. 
Tot el dia (3ri 4t)

2n Trimestre

12/2/20 Teatre a l'Ateneu d'Igualada.
Matí (3r i 4t)

"a concretar" Teatre d'anglès a l'Ateneu
d'Igualada. Matí (3r i 4t)

25/3/20 Els transports a Barcelona.
Tot el dia (3r i 4t)

3/20 Visita a l'Ajuntament d'Igualada.
Matí (3r)

9/10/19 Les coves de l'Espluga de Francolí.
Tot el dia (6è)

12/11/19 Teatre de l'Ateneu d'Igualada.
Matí (5è i 6è)

13/11/19 Observatori de Pujalt.
Tot el dia (5è)

20/11/19 Palau de la música
Tot el dia (5è i 6è)

1r Trimestre

26/2/20 Potabilitzadora de Sant Joan Despí
Tot el dia (5è)

25/3/20 Colònia Vidal, de Puig Reig.
Tot el dia (6è)

3/20 Sortida a l'estadi Atlètic d'Igualada. 
Tarda (5è i 6è)

2/4/20 Sortida al complex esportiu Infinit
d'Igualada. Matí (5è)

2/4/20 Sortida a l'Ingravita d'Igualada.
Matí (6è)

2n Trimestre

22/5/20 Tibidabo a Barcelona.
Tot el dia (5è)

29/5/20 Port Aventura. Tot el dia (6è)
"a concretar" Trobada esportiva a les Comes.

Matí (6è)

3r Trimestre

Cicle Mitjà Cicle Superior
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Pàg 6Pel bon funcionament

PEL BON FUNCIONAMENT

Cal recordar unes quantes indicacions pel bon funcionament de tot el centre

* Les portes dels carrer Masquefa i la Pobla de Claramunt-   accés a l'escola per als
alumnes- s'obriran 5 minuts abans de les 9h del matí i 5 minuts abans de les 3h de la
tarda. Es demana a tots els pares, avis, alumnes,... que s'intenti que aquestes entrades
siguin respectuoses  sense interrompre les files dels alumnes al pati. Caldria que els pares
estiguessin darrera la rampa d’Infantil. No es pot entrar per la porta del C/Comarca
(zona pàrquing)
*En cas de pluja, els alumnes de Cicle Inicial es recolliran a les aules entrant per les
escales d'emergència. 
* Les portes es tancaran 8 minuts després d'haver començat les classes. En aquest temps,
només es permetrà l'entrada per la porta petita del carrer Comarca i caldrà portar un
justificant.
* Us recordem una vegada més que, pel bon funcionament del Centre, és imprescindible
que els nens/es estiguin puntualment a l’escola a les 9h del matí i a les 3h de la tarda.
* En cas de recollida de l’alumnat dins l’horari lectiu, cal entrar a secretaria a signar un
justificant.
*Quan un alumne/a està malalt o no pot assistir a l’escola, cal avisar telefònicament per
poder-ho notificar a la tutora i al menjador, si cal.

* A les classes d'Educació Física es
recomana als alumnes portar el xandall de
l'escola. El calçat i la roba esportiva és
obligatòria.
*Qualsevol notificació que s'hagi de donar
al tutor/a ha de ser per escrit a l'agenda.
D'aquesta manera no s'interromp la tasca
dels mestres n'hi a les 9h n'hi a les 15h.
*Recordin que en cas d'haver d'arribar
tard s'ha de justificar per escrit i s'ha
d'entrar per la porta del C/Comarca i
deixar el nen/a a Secretaria.
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Pàg 7Pel bon funcionament

PEL BON FUNCIONAMENT

Cal recordar unes quantes indicacions pel bon funcionament de tot el centre

*Els alumnes que mostrin alguna problemàtica de salut, com pot ésser: asma, lumbàlgia,
bronquitis, al.lèrgies, ... cal que portin un certificat mèdic i omplin el full de l’escola en el
qual s'especifiqui el tipus de malaltia i els exercicis, si cal, que no són adequats per a la
seva salut.
* Si s'ha d'administrar algun medicament a un alumne/a és imprescindible presentar la
recepta mèdica i l'autorització signada pels familiars on hi consti la dosi i l'hora en què
s'ha de donar.
*Les famílies han d’informar a l’escola en cas que detectin l’aparició de paràsits. Els
alumnes afectats per llèmenes/polls, han de prendre les mesures necessàries per a
l’eradicació dels paràsits i evitar el contagi.
*Els comunicats de l’escola i de l’AMPA es donaran prioritàriament els divendres.
S’enviaran per correu electrònic a les famílies que ho hagin autoritzat. Si alguna família
no rep els correus que es dirigeixi directament a la direcció del centre
*Per celebrar l'aniversari a l'escola  es recomana portar pa o coca amb xocolata. No es
poden portar aliments elaborats de casa, per temes sanitaris, ni tampoc llaminadures.
*Només es repartiran invitacions d'aniversari, si són per tots els alumnes de la classe.
*No es poden portar mòbils ni aparells electrònics a l’escola, a no ser que sigui per un ús
escolar. En cas de portar-los es quedaran en mans del centre.
*Dijous al matí és el dia de la fruita per esmorzar. En el cas que hi hagi un aniversari
s’haurà de concretar amb el tutor/a.
 
(Per més informació:consultar Normes d’Organització i funcionament que estaran a la
web)
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Pàg 8 

SONA ESCOLA

Projecte realitzat conjuntament amb
l’Escola de Música. Un mestre de l’escola
de música imparteix mitja hora setmanal
de classes de guitarra als alumnes de 5è
i 6è de Primària.

ESCOLA VERDA

En aquest projecte es vol aconseguir un
canvi de comportament dels usuaris per
reduir el consum energètic (electricitat i
calefacció). Continuem prenen
consciència de la cura de l'entorn:
reduir, reciclar i reutilitzar. Es recomana
portar l'esmorzar amb carmanyola o
embolcall. No es pot portar paper
d’alumini.

CUIDA'M I PASSA'M

És un projecte que portem a terme
l’escola juntament amb l’AMPA,
subvencionat per l’Ajuntament
d’Igualada. Cal tenir cura dels llibres de
reutilització i vigilar de no malmetre'ls ni
perdre'ls ja que han de ser utilitzats per
altres alumnes. Si es fa malbé el folre o
l’etiqueta s’haurà de canviar. (Es pot
demanar a direcció)Al final de curs es
farà una revisió dels llibres i en cas que
estiguin en mal estat els haurà de pagar
la família. Demanem implicació per part
de les famílies per dur a terme el
projecte.Per poder gaudir del projecte
cal ser soci de l’AMPA.

BIBLIOTECA

La biblioteca està oberta cada dia   a
l’hora de l’esbarjo , de 10.30h  a 11h per
lectura, consulta i préstec i de 5h a 6h
de la tarda cada dia, per treballar,
lectura i consulta.En l’horari a partir de
les 5h de la tarda els alumnes de P3 a
2n han d’anar acompanyats d’un adult.

AULA SIEI

Seguim disposant del recurs SIEI, que
ens permet donar una atenció més
específica a aquells alumnes amb
necessitats educatives i donar suport
pedagògic a l’equip de mestres que
intervenen amb aquest alumnat.A banda
d’això, aquest recurs enriqueix a tot el
centre (alumnes, mestres, pares i mares)
en aspectes tan importants com:
acceptació de la diversitat,
companyerisme, ajuda als altres,
capacitats individuals…

Suport intensiu a l’educació inclusiva
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Pàg 9Servei de menjador i extraescolars

SERVEI DE MENJADOR I EXTRAESCOLARS

 
L’escola ofereix servei de menjador amb cuina pròpia i una àmplia oferta d’activitats
extraescolars. 

En cas que algun/a alumne/a sigui al.lèrgic a algun aliment , s'haurà de comunicar
mitjançant un certificat mèdic i emplenar una fitxa específica de menjador.
Si algún/a nen/a ha de seguir una dieta especial durant uns quants dies, ho ha de
comunicar a l'encarregat de menjador, a primera hora del matí.
Els nens fixes de menjador que van d’excursió tindran servei de pícnic, en cas que no
es vulgui aquest servei cal avisar degudament al menjador.
Els alumnes d’Educació Infantil han de portar una bata només per menjador. 

 
El preu del dinar dels alumnes és de 6,20€, pagament amb inscripció i 7,20 € pagament
amb tiquet. 
Encarregat d’extraescolars i de menjador és el Jordi Prat . L’administrativa de l’AMPA és
la Clàudia Bertran. El cuiner és l’Oriol Càlichs.

Lorena Vega (P3 i P4)
Georgina Gramunt (P4 i P5)
Vanessa Martínez (3r I 4t)

Miriam Soler (5è I 6è)
Marc Farres (3r I 4t)

Elisenda Rabell (1r I 2n)
Adela Sena (reforç)
Pau Benito (1r I 2n)

Monitors





Telf Escola: 938033763
Telf AMPA: 938030212

e-mail: a8019642@xtec.cat
web: www.ramoncastelltort.cat


